CONTACTINFORMATIE
Meer informatie over het onderzoek is te
lezen op de website:

www.prisonproject.nl

_________________
Het PRISON PROJECT is

Vragen kunnen worden gemaild naar:

info@prisonproject.nl

een onderzoek naar de
EFFECTEN VAN

Deelnemers aan het onderzoek kunnen voor

GEVANGENISSTRAF

vragen terecht bij de onderzoeksmedewerkers

in Nederland.

van het PRISON PROJECT die regelmatig in
de PI zullen zijn.

_____________________
Jaarlijks worden in Nederland meer dan

PRISON PROJECT
Postbus 9520

4 0 .0 0 0 p e r s o n e n o p g e s lo t e n i n e e n
gevangenis.
Niemand weet precies wat de gevolgen zijn.

.

2300 RA Leiden

Het PRISON PROJECT heeft verschillende

Tel: 071 527 6446

tijdens en na detentie gebeurt en hoe men in

doelen. Er wordt in kaart gebracht wat er
Nederland de detentie beleeft.
Ook wordt onderzocht in hoeverre een ge-

info@PRISONproject.nl
www.prisonproject.nl

vangenisstraf gevolgen heeft voor de

ge-

zondheid, beroepsloopbanen en sociale relaties van gedetineerden.
Tot slot wordt onderzocht wat de gevolgen

Het PRISON PROJECT is een gezamenlijk

van de gevangenisstraf zijn voor het welzijn

initiatief van onderzoekers van de Universiteit

van partners en kinderen van gedetineerden.

Leiden, het NSCR en de Universiteit Utrecht.

WAAROM ?
DOEN WE DIT ONDERZOEK

HOE

DOEN WE DIT ONDERZOEK

?

Met detentie hoopt men bepaalde doelen te

MEEDOEN ?
AAN DIT ONDERZOEK

Om een goed beeld te krijgen van meningen

bereiken. Op dit moment weten we niet of de

DEELNEMERS

en ervaringen van gedetineerden en

bedoelde effecten worden bereikt en of gevange-

Het onderzoek richt zich op een groep gedeti-

gevangenispersoneel, is het belangrijk dat alle

nisstraf ook onbedoelde effecten veroorzaakt.

neerden in alle gevangenissen in Nederland.

benaderde gedetineerden in alle gevangenissen

Dit is een groot gebrek voor de maatschappij,

Ongeveer 2.000 gedetineerden die in voorlopige

meedoen aan het onderzoek.

beleidsmakers maar ook voor gedetineerden zelf.

hechtenis zitten, worden gevraagd mee te doen.

Daarom doen wij wetenschappelijk onderzoek naar

Gedetineerden

de gevolgen van gevangenisstraf. Hierbij zijn me-

Gedetineerden worden benaderd voor het invul-

ningen van iedereen binnen de PI van groot be-

len van schriftelijke vragenlijsten en het

lang.

beantwoorden van vragen tijdens interviews.

WAT

TIJD
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer
een uur. Het interview duurt ook ongeveer een
uur.

Zij zullen vóór, tijdens en na de tenuitvoerlegging
ONDERZOEKEN WE

?

De meningen van gedetineerden
en gevangenispersoneel over
detentie
Het effect van gevangenisstraf
op crimineel gedrag
Het effect van gevangenisstraf op
belangrijke levensgebieden zoals
werk, gezondheid en gezin

van hun straf worden bevraagd.

PRIVACY

Er zullen, alleen met toestemming, ook vragen

1. Dit onderzoek is onafhankelijk van DJI en

worden gesteld aan partners over hun welzijn.

Justitie. Zij krijgen nooit inzage in gegevens.
2. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk

Gevangenispersoneel
Gevangenispersoneel wordt ook benaderd voor
het invullen van vragenlijsten.
Zij worden gevraagd naar hun mening over het
werk en klimaat in hun eigen PI.

behandeld.
3. We volgen de regels die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.
4. De ingevulde vragenlijsten zullen alleen

__________________

voor wetenschappelijk onderzoek worden
gebruikt.
5. Deelname is vrijwillig en zal nooit effect
hebben op uw rechtszaak.

